
 

 

  
 
Til: Formannskapet 
 
 

Revidert årshjul handlingsprogramprosess 

Den pågående Korona-pandemien får stor effekt både på nasjonal og internasjonal 
økonomi. Hvordan pandemien vil påvirke kommuneøkonomien fremover er usikkert. 
KS har beregnet at økte utgifter/reduserte inntekter som følge av pandemien kan 
beløpe seg til anslagsvis 20 mrd. kroner for kommunesektoren totalt. 
Kommunesektoren har en svært viktig rolle i å bekjempe smitteutbredelsen og holde 
samfunnshjulene i gang, og KS anmoder Stortinget om at alle direkte ekstrautgifter 
og inntektstap som oppstår som følge av pandemien og bekjempelse av denne vil bli 
dekket. KS legger til grunn at de samlede konsekvenser for kommuneøkonomien og 
ev. korrigeringer av kommuneopplegget for 2020 vil bli vurdert i kommunale 
tiltakspakker eller i RNB 2020. 
 
For vår egen del blir det svært viktig å vurdere konsekvensene av den oppståtte 
situasjonen i den nært forestående HP-prosessen 2021-2024. Konsekvenser på kort 
og lang sikt må på best mulig måte innarbeides i handlingsprogrammet. Det vil også 
bli nødvendig å gjøre enkelte endringer knyttet til medvirkningsprosess for 
utarbeidelse av handlingsprogrammet. Det vil blant annet ikke bli gjennomført 
dialogmøter med brukerråd, men representanter for brukerne vil bli invitert til å melde 
inn skriftlige innspill til handlingsprogrammet. Innspillene behandles i hovedutvalgene 
i juni. Fra samme møte gir hovedutvalgene sine skriftlige innspill til 
handlingsprogrammet.  
 
For øvrig følger HP prosessen allerede vedtatt plan.  
 
 
 

      

Notat 

Vår referanse 
20/00123-5 

 

Vår saksbehandler 
Randi Sandli 

Dato 

21.04.2020 



2 av 2 

 
 
 
 
 
 
         

  
         

 
 

Dato Aktivitet

10. og 11. mar Økonomiseminar handlingsprogrammet -gjennomført

Juni Investeringsseminar handlingsprogrammet

Juni Sak - langtidsbudsjett, økonomiske forutsetninger og investeringsplaner

Juni Skriftlig innspill fra brukerrådene til hovedutvalgene

Juni Hovedutvalgene behandler innspill fra brukerrådene og gir sine innspill til HP

15.sep Sak - kommunedirektørens forslag til handlingsprogram

Sept - Okt Høringsperiode HP

Okt Utvalgene orienteres om kommunedirektørens forslag til handlingsprogram

Okt Orientering i rådene om kommunedirektørens forslag til HP

Okt Dialogmøter mellom formannskapet og lag/foreninger om handlingsprogrammet

Okt - Nov Spørsmål og svar til kommunedirektørens forslag til handlingsprogram

17.nov

Sak - kommunedirektørens forslag til handlingsprogram, tilleggsinnstilling og partienes 

endringer

08.des Sak - endelig behandling av handlingsprogrammen 2021-2024


